ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
НА ООСППК
(януари – декември 2017г.)
№

Мярка

I.

1.

Срок

Отговорна
институция

Индикатор
за оценка
на
изпълнени
ето

Резултат

Въвеждане на единен подход и унифицирано планиране и отчитане на дейността в
областта на антикорупционната политика

Представяне пред
ООСППК
на добри
антикорупционни
практики, въведени
в териториалните звена и
общините на територията
на област Перник
и осигуряване на
публичност.

30.10.2017

2.

Изискване на годишен
доклад от всички
териториални звена на
изпълнителната власт и
общински администрации
за постъпилите сигнали за
корупция и предприетите
от тях действия.
Публикуване на
информация от докладите
на интернет страницата
на ОА Перник

постоянен

3.

Публикуване на информация
на завършили, текущи и

постоянен

Областен
управител

Доклад за
добри
антикорупционни
практики,
въведени
от
териториа
лните
звена на
изпълните
лната
власт
и
общините
в
област
Перник.

Систематизирани,
обобщени
антикорупционни
практики принос в
процеса на
борбата

Областен
управител,
кметове на
общини,
ръководители
на
териториални
звена на
изпълнителнат
а власт

Публикуване на
информацията от
получените
доклади на
интернет
страницата
на ОА Перник

Повишаване
степента на
осведоменост и
прозрачност.
Свеждане до
минимални
стойности на
корупционния риск

Областен

Актуална
информа-

Гласност и
прозрачност

срещу
корупцията

1

предстоящи проекти на
Областна администрация Перник

управител

ция на
електронната
страница

на работата
на
администрацията

4.

Своевременно
актуализиране на
информацията за
предлаганите в
областната
администрация, общините
и останалите институции
услуги – вид, цени,
срокове

постоянен

ОА - Перник,
общини, други
звена на
изпълнителнат
а власт на
територията
на Област
Перник

Актуална
информация на
електронните
страници

Гласност и
прозрачност
в работата на
администрациите

5.

Утвърждаване на
антикорупционната
среда по отношение на
административния
контрол върху
решенията на
общинските съвети и
актовете на кметове на
общини на територията
на областта

януари –
декември
2017г.

Областен
управител

Актуална
информация на
електронната
страница

Гласност и
прозрачност
на работата
на
администрацията

II. Секторен подход за превенция и противодействие на корупцията
1.

С цел провеждането на
политика за изграждане
на институционална и
антикорупционна среда
ООСППК да съдейства и
насърчава провеждането
на срещи във формат
„отворени врати“ в
институциите на местната
власт

януари –
декември
2017г.

Областен
управител,
общини, други
звена на
изпълнителнат
а власт на
територията
на област
Перник

Проведено
мероприятие

Подобряване
на антикорупионната среда

III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда
1.

Организиране на обучение
на служителите в ОА Перник
в областта на превенцията и
борбата с корупцията с цел
повишаване квалификацията в сферата на
превенцията и

януари –
декември
2017г.

ОА - Перник

Брой
служители,
участвали в
обучението

Укрепване на
антикорупционната
среда и
изграждане
на
2

антикорупционна
култура

противодействието на
корупцията

2.

Създаване на по-голяма
прозрачност и информиране
на обществеността за
дейността на държавната и
общинската администрация
чрез публикуване на
вътрешно-ведомствени
актове с цел повишаване
довериeто на гражданите в
тези институции

януари –
декември
2017г.

ОА – Перник,
общини,
териториални
структури на
изпълнителната власт

Публикуване на
актуална
информация на
интернет
страниците
на различните
институции

Информираност на
гражданите

IV. Мерки за създаване на прозрачност в дейността на администрацията и за
популяризиране на предприетите антикорупционни мерки
1.

Редовно публикуване на
интернет страницата на ОА Перник на информация,
касаеща отчет за дейността
на ООСППК за изминалата
година, план за действие
предстоящата календарна
година, както и протоколите
от дейността на съвета

януари –
декември
2017г.

ОА - Перник

2.

Представяне на практики
пред ООСППК за
предотвратяване и
установяване на
конфликт на интереси

Декември
2017г.

Областен
управител

Публикувани: отчет за
изминалата
година,
план за
действие за
предстоящата
календарна
година,
протоколи
от
проведени
заседания
Съвместно
заседание с
представител на
Комисията
за
установяване и
предотвратяване
конфликт
на
интереси

Информиран
ост на
гражданите и
повишена
прозрачност
в работата на
ООСППК

Повишаване
на
капацитета
по
превенция на
корупцията
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V. Сътрудничество между държавните институции , гражданското общество, медиите и
бизнеса
1.

Предвижда се укрепване на постоянен
статуса и
професионализма на
служителите в ОА Перник, в общините и в
др. звена на
изпълнителната власт,
подобряване на
професионалната
квалификация чрез
продължаващо обучение
по проблемите на
корупцията, конфликтите
на интереси и
професионалната етика

Областен
управител,
кметове на
общини,
ръководители
на
териториални
структури на
изпълнителнат
а власт

Проведени
обучения

Подобрена
комуникация
и
ефективност
на
превенцията

2.

Прилагане на
антикорупционен механизъм
за докладване на
резултатите в областта на
противодействие на
корупцията в общинските
администрации и
териториалните звена на
изпълнителната власт на
територията на област
Перник. Изискване на
годишен доклад от същите за
въведените от тях
антикорупционни мерки

Януари –
декември
2017г.

ОА - Перник,
Представител
и на местната
власт в
ООСППК,
ръководители
на
административни
структури на
територията
на областта

Представяне на
годишни
доклади

Подобрена
координация
и контрол на
дейността на
териториалните звена

3.

Провеждане на открити
заседания на ООСППК с
представители на медиите и
неправителствени
организации относно
актуални антикорупционни
теми

Януари –
декември
2017г.

Областен
управител

Проведено
открито
заседание

Подобрено
взаимодействие и
координация

VI. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск
1.

Изпращане на информация
за получените сигнали в
териториалните структури

Януари –
декември

ОА – Перник,
териториални
звена, органи

Годишни
доклади

Свеждане до
минимални
стойности на
4

(звена) на изпълнителната
власт на територията на
област Перник и за
предприетите действия по
тях до Председателя на
ООСППК - Перник

2017г.

и структури на
местната власт

корупционния риск
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